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Lederen

Af William S. Jacobsen,
Kasserer, webmaster m.v.
En fantastisk kalender!
Når
man
kigger
på
aktivitetskalenderen
for
2010, så glædes man! Og det
er jo særligt godt i denne

juletid J.
Aldrig før har der været planlagt så mange
aktiviteter i MX-5 Club Denmark. Og aldrig
før har diversiteten i aktiviteterne været
større. Der er tekniske aktiviteter,
museumsbesøg, flotte køreture, aktiviteter
med mere fart på og ikke mindst masser af
muligheder for hyggeligt samvær med
hinanden omkring vores dejlige biler.
Det må være vores alle sammens julegave til
hinanden.
Det er rigtigt dejligt at se at så mange
bakker op om, at gøre klubben til et levende
samlingspunkt omkring MX-5’eren. Det
gælder også vores forum på hjemmesiden,
det er efterhånden meget sjældent at der
går en dag uden at der er gode indlæg, det
betyder at det nu er værd lige at checke
siden ud hver eneste dag. Det betyder en
væsentlig større aktivitet på siden som igen
betyder flere indlæg. En herlig spiral! Det
fremgår også tydeligt af de statistikker jeg
kan tage ud af systemet. For 2 år siden var
der normalt 10-15.000 opslag på vores
hjemmeside
om
måneden
af
4-500
besøgende. I november var tallet 41069 af
1821 besøgende og her 2/3 dele henne i
december er der ca. 25.000 af 1233
besøgende. Det er faktisk rigtigt flot af en
forening med godt 300 medlemmer.
Som det ses andet steds i dette nummer
arbejder jeg stadig på at få siden opdateret
vores hjemmesides software til en meget
nyere version. Men jeg er lidt alene om det,
og støder af og til ind i noget som jeg må
bruge meget tid på at finde ud af! F.eks.

kunne jeg lige nu rigtigt godt bruge en MS
SQL haj til lige at komme over den næste
hurdel, så vi må se hvornår det lykkes.
På klubbens og bestyrelsens vegne vil jeg
ønske alle en rigtigt glædelig jul og et
fantastisk nytår med masser af gode stunder
i vores herlige biler.
William

Afholdte arrangementer

Op på liften – Go-West 31. oktober

Arrangementet blev holdt den 31/10-09 hvor
vi startede med at mødes ved Else og Knud
Erik i deres smukke hjem, Hvor Finn vores
kyndige og kloge MX5 ekspert og mekaniker
startede
med
at
gennemgå
vedligeholdelsesplan for MX5’ eren.

En plan der fortæller hvad man skal
kontrollere og ordne for hver: 500km,
10.000km (eller hvert halve år), 20.000km,
40.000km, 80.000km og 100.000km.
Der blev stillet spørgsmål fortalt erfaringer,
snakket køreture og et par få historier efter
devisen:
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Hellere overdrive end være kedelig.

Så fik vi en dejlig frokostplatte med alt hvad
der til hører, og derefter var det tid til at
bevæge sig ud mod bilerne, efter ca. 10
minutter med at sparke dæk, kørte vi mod
værkstedet, selv om værkstedet ligger langt
uden for alting, har jeg alligevel mistænkt
Else og Knud Erik for at planlægge turen så
vi kørte af de helt små snoede (sjove) veje.
Men jeg tror det vigtigste vi lærte var
KOBBERFEDT, Finn har en kærlighed for
kobberfedt så stor at man skulle tro han
havde aktier i fabrikken, der var ikke en
skrue, bolt eller skive på bilen der ikke fik en
klat af det fedtede vidundermiddel.

Da vi ankom til værkstedet (trekantens
fritids værksted) og fik smidt doner bilen op
på liften (en NB, 1998, 1,6) gik Finn i gang
med at vise hvordan man behandler sin MX5:
Han gennemgik: tjek og skift af olie +
oliefilter, tjek kølervæske, eftersyn af
tændrør, tjek og skift af luft filter, tjek
remme, tjek af bremser og bremseskiver.
Der var garanteret mere vi gennemgik som
jeg har glemt her.
Kun afbrudt af en masse spørgsmål, få røver
historier og en enkelt værksteds øl.

Midt på eftermiddagen blev vi velsignet med
et besøg fra Else som kom forbi med kaffe,
kage og kringle, et tiltrængt pitstop på en
utrolig spændende og lærerig dag.
Jeg vil slutte af med at sige tak til Else,
Knud Erik og Finn for en dejlig dag.
Max
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Temadag:
november

Op

på

liften

–

Øst

–

14.

Det var en virkeligt god dag Finn havde fået
skruet sammen, hvor vi under teori-delen tog
mange afveje og fik en masse info om alt
muligt og i den praktiske del kom gennem de
vigtigste dele af et service man selv kan lave.
Tak til Finn.
Julefrokost og fotokonkurrence – Øst –
29. november på Maglesø
Vi havde en megasjov dag med lækker mad og
julehygge.
Der kom 19 glade MX5-medlemmer med
nissehuer på!
Der blev grint og stemt på de bedste MX5fotos.

Karina S. vandt fotokonkurrencen igen.
Denne gang med både 1. og 2. præmie.
Christian Lunding vandt 2 og 4 præmien samt
julequizen.
Så det bliver et velduftende hjem i
Fredensborg!!
-Og som Jens fra Tølløse sagde:" - skal vi
ikke bare sende gaverne til Lunding
fremover..han vinder altid".
Hi, hi.
Alle fik endvidere testet deres MX5- viden i
julequizen, som var lavet af Søren Hull.
Den var svær!
Christian vandt (igen) med 10 rigtige svar ud
af 13 mulige.
Quizen kan ses på klubbens hjemmeside
Dette var menuen:
Karrysild, Marineret sild, stegte sild, gravet
laks med rævesauce, æg med rejer og
mayonnaise, fiskefilet med citron og
remoulade, frikadeller med agurkesalat,
ribbensteg med rødkål, glaseret skinke med
grønlangkål, leverpostej med championer og
bacon, æbleflæsk, høns i asparges i
tarteletter,
blodpølse
med
sirup
og
puddersukker, medister med rødbeder,
julesylte & ostefad med kiks.
Helle serverede ris á la mande med
kirsebærsovs på husets regning!
Vi gav Helle og hele hendes 5 mands-team på
Maglesø velduftende julegaver med tak for
endnu et dejligt MX5-år.
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Alle gaverne til værdi a 2000,sponsoreret af Mrs. Bond.
Glædelig jul og godt MX5-nytår
Karina

blev

Nr 4 Christian Lunding

Fotokonkurrencens vinderbilleder (billederne
kan ses i fuld opløsning på hjemmesiden):
Nr. 1 Karina Schiopffe.

Opdatering
af
hjemmesiden
konkurrence om nyt topbanner

Delt nr. 2 Christian Lunding

Delt nr 2 Karina Schiopffe

og

Som det blev diskuteret på forårets
generalforsamling, har jeg et ønske om at få
opdateret
softwaren,
der
styrer
hjemmesiden til en (meget) nyere version.
Det system vi anvender, hedder DotNetNuke
og vi bruger en version 2 et eller andet.
Nyeste version hedder lige nu 5.2.0 Den nye
version vil give en række langt forbedrede
muligheder, både for mig som webmaster, for
webredaktørerne og for jer som brugere.
Det har imidlertid vist sig ret svært at finde
nogen der, for penge, ville hjælpe mig med
opgaven, så lige p.t. har jeg købt et par bøger
og er ved at prøve selv. Det forsinker
naturligvis projektet en del, og vi må se om
det lykkes.
Under alle omstændigheder kunne jeg godt
tænke mig at vi fik et nyt topbanner på
siden. Det nuværende har tjent os godt i 5
år, men det er meget NB agtigt og siger ikke
rigtigt noget om klubben.
Jeg vil derfor udskrive en lille konkurrence
om, hvem der kan lave et godt topbanner.
Der er følgende krav:
· Klubbens logo skal være en del af det.
· Det skal fortælle lidt om klubben. D.v.s.
noget MX-5 og noget klubliv.
· Det må maksimalt være 1024 pixel bredt.
· Det skal være ca. 100 pixel højt.
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Det må ikke se fuldstændigt fjollet ud
hvis man sætter det ved siden af
hinanden. Som man kan se på det
nuværende, gentager det sig, når siden er
bred nok til det.
Forslag sendes til webmaster@mx5club.dk og
vinderen vil sikkert blive præmieret!
William

·

skrues på kun har fat med ca. 1 cm som det
fremgår af billedet...
Tilbage til bolten - den skulle jo ud. Det
lykkedes med møje og besvær at bore den ud
og skære et nyt gevind - tak for det...

Historien om remhjulet

Af Finn P. (far til Morten Engell)
MX-5 1994 Rep. af timing …
Ved købet af en MX 5 fra 1994 fik vi at vide
at den gik lidt ujævnt ved kold motor pga. at
remhjulet var slidt og skulle skiftes.
Det var ikke svært mente sælger. Vi fik da
også et remhjul med ved købet.
Men så startede showet - den gamle bolt ville
bare ikke af uanset hvad vi prøvede...

Op til mekanikeren og låne det store
luftværktøj - bolten begyndte at løsne sig troede jeg - men ak og ve hovedet knækkede
bare af... Jeg er helt overbevist om at den
har fået Loctite og i øvrigt var det hele ikke
spændt forsvarligt - derfor begyndte
remhjulet at køre skævt og fik ydermere
slidt not og notgang skæve...
Inden jeg gik i gang havde jeg selvfølgelig sat
mig ind i problematikken og erfarede at
dette var et velkendt problem især på 90 91 modellerne. Og de første 1,8 ere var født
med en kort næse ved krumtappen. Det
bevirker at det lille hjul som remhjulet

Hvad skulle jeg nu stille op med den not og
notgang?
En god ven som hjalp mig sagde "Vi laver selv
en not (eller key som de kalder den) der
passer" og som sagt så gjort.
Ikke noget med Loctite her - det skal jo
kunne skilles ad igen...
Nu begynder det at tage form...

Men hvad nu med det lille hjul, som ses til
højre, det havde jo kun fat med ca. 1/3 af
emnet.
Det havde min gode ven også styr på "Vi
drejer da bare en forlænger" den ses i
midten på de to billeder...
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Alt blev nu samlet på behørig vis. Så oprandt
tidspunktet hvor MXeren skulle startes...
Behøver jeg sige at det hele bare virkede
perfekt.
Knægten var ovenud lykkelig da jeg ringede
og sagde at nu kunne han godt hente sin bil...
"Den kører jo meget bedre end da jeg købte
den" sagde han - YES tænkte jeg WE DID
IT...
PS: Det hele foregik ude på pakeringspladsen
i oktober måned 2009...

Aktivitetskalender 2010:
Januar:
12. Teknik: Besøg hos Applus Bilsyn – Øst
Februar:
13. Vinterhygge – Go-West
23. Teknik: Olier / Smøring til MX-5 - Øst
Den nye bolt fik Loctite og det hele blev
spændt med en møtrik og en kontramøtrik...

Marts:
20. Teknik: Ny kaleche – Øst
27. Temadag på liften – Go-West
April:
3. Maglesø møde – Øst
17. Favrskov Rundt – Go-West
24. Generalforsamling på Vestsjælland

Hovedet blev savet af - det bliver gjort
pænere ved en anden lejlighed...

Maj:
1.
Maglesø møde og køreteknik – Øst
9. Bilpudser dag – Øst
13-16. Backaskog Castle 2010 – Sverige
16. Langs de sydjyske fjorde ud til Lillebælt
– Go-West
26. Onsdagstur på Vestegnen – Øst
29. Drengerøvstur (m/k) Brande-Skive –
Go-West
Juni:
5. Maglesø møde – Øst
6. Gavnø Classic Autojumble
13. Sverigesturen – Øst
19. En tur i det sydjyske – Go-West
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26. Stevnsfortet - Øst
Juli:
3. Maglesø møde – Øst
17-18. Weekendtur med partnerbytte og
dametur på Langeland – Go-West
23. Sommerfest - Øst
August:
7. Maglesø møde – Øst
21. Sydfyn Rundt – Go-West
22. Storebælt - Øst
September:
4. Maglesø møde og Svenskerne kommer –
Øst
18. Naturpark Thy Rundt – Go-West
26. Nordsjælland - Øst
Oktober:
2. Maglesø møde – Øst
16. Løvfaldstur – Go-West
30. Temadag: MX-5 på operationsbordet –
Go-West

Der er i budget 2009 afsat kr. 20.000,- til
tilskud til årets arrangementer.
Der kan gives op til kr. 75 pr. medlem som
tilskud til arrangementer som i forvejen er
anmeldt
via
aktivitetskalenderen
på
hjemmesiden.
Dette
gælder
også
udenlandske gæster, der er medlem af en
MX-5 klub i deres hjemland. Derudover
refunderes rimelige udgifter til planlægning,
f.eks. køb af kort, kopiering m.v. Afregning
skal ske med bilag og deltagerliste til
kassereren.
Der er selvfølgelig mulighed for at få større
tilskud til arrangementer, men i så fald skal
der ansøges om det fra gang til gang i god
tid, så det kan behandles i bestyrelsen.
Faste:
Maglesø – øst

November:
6. Planlægningsmøde 2011 – Øst
28. Julefrokost & Fotokonkurrence - Øst
Hold godt øje med kalenderen på
www.mx5club.dk
Der kommer hele tiden nye informationer om
klubbens arrangementer. Du kan også
abonnere på Forumet: Aktiviteter, så får du
en mail, når der kommer noget nyt.

Kommende arrangementer:
Yderligere information om de nærmest
forestående arrangementer i MX-5 Club
Denmark.
Regler for tilskud til arrangementer:
Med forbehold for evt. ændringer på årets
generalforsamling.

Maglesø (foto: www.five-speed.dk)
1. lørdag i måneden fra april til oktober er
der øst-møde på Traktørstedet Maglesø. Kom
mellem 13 og 14, vi får en kop kaffe, nogle
også lidt mad og en øl, sparker lidt dæk og
ca. kl. 15.00 kører vi en lille tur.
Hyggeligt og afslappende.
Adresse: Maglesøvej 6, Igelsø, Holbæk

Applus bilsyn – Øst - 12. januar
Vi skal på besøg hos Applus bilsyn i
Frederikssund hvor vi vil få gennemgået
hvorledes et syn på vor MX 5 foretages og
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der vil være mulighed for at høre om hvor
netop vore biler kunne have svagheder som vi
bør holde øje med.
Til formålet er der brug for 2 donor biler,
som helt gratis kan få en grundig teknisk
gennemgang.
Vi vil også høre om, hvordan man selv kan
kontrollere bilen inden syn eksempelvis:
- for og baghjulsophæng
- slidte bremsere
- kontrol af styretøj
- simpel lygtekontrol ( højde mv. )
- kontrol bremsevæske
Herudover kommer vi til at høre lidt om :
- hvor meget må en bil sænkes
- hvor store hjul må man egentlig montere
- nyt rat - hvad skal der til for at det er
lovligt ( mange kører sikker ulovligt uden at
vide det )
- og måske lidt om typegodkendelser.
Lidt afhængig af spørgelyst mv. er
ovennævnte punkter, hvad vi håber at kan nå
i aftenens løb.
Der vil være kaffe, vand og lidt til den søde
tand.
Adressen er:
Applus+ Bilsyn Frederikssund N
Holmensvej 2
3600 Frederikssund
Tidspunkt: Den 12. januar 2010 kl. 18.30
Tilmelding på Hjemmesiden under kommende
arrangementer eller evt. til John på tlf. 20
87 80 44
Vel mødt
Finn, John og Jens, Teknikgruppen

Vinterhygge
februar
1:
2:

-

Go-West

-

13.

Mødested:
Kolding
Bibliotek
–
Slotssøvejen 4 - 6000 Kolding
Mødetid: kl. 13:00 ( Fryser MX5erén,
kan man tá toget lige til døren)

3:

Vinterhygge: Medens vi venter på
foråret kan vi bruge tiden på at glæde
os.
Knud Hartmann vil holde et foredrag om
emnet: "Med sportsvognen i Alperne".
4: Kaffe: ca. Kl. 15:00 drikker vi kaffe i
kælderen på Koldinghus Kr. 60- pr.
person.
5: Kultur: Efter kaffen og frem til kl.
17:00 benytter vi lejligheden til at se
Koldinghus
http://www.koldinghus.dk/
6: Max. 30 personer efter først til mølle
princippet.
Tilmelding: senest d. 31. jan. (husk at oplyse
medlems nr. ved tilmelding)
Til: Else & Knud Erik kildevang@stofanet.dk
Tlf. 75538618

Olier / Smøring til MX-5 – øst 23. februar
Vi skal besøg Vantage i Gunderød og hør
mere om teknikken bag smøreolier så vi får
et bedre grundlag for valget af olier til vore
biler.
På aftenmødet gennemgås begreber som
olietyper, viskositeter og oliernes forskellige
egenskaber samt betydningen for MX-5. Vi
får også tips til olieskift på motor, gearkasse
og bagtøj.
Aftenmødet afsluttes med en gennemgang af
originale smøreanbefalinger til MX-5, og der
er mulighed for at få en individuel anbefaling,
der tager hensyn til netop din bils tekniske
tilstand.
Program:
19.00: Vi mødes hos Vantage, Aakærgaard,
Damsholtevej 11, 2970 Hørsholm
19.30: Olietyper, viskositeter og oliernes
forskellige egenskaber
20.00: Tips til olieskift på motor, gearkasse
og bagtøj
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20.45: Gennemgang
af
originale
smøreanbefalinger til MX-5 og
individuelle anbefalinger
Vi slutter ca. kl. 21.30.
Arrangementet er gratis og kun for
medlemmer af MX-5 Club Denmark. Vantage
byder på kaffe, te og hjemmebag. Der vil
være mulighed for at købe varer til en
fordelagtig pris.
Tilmelding på Hjemmesiden under kommende
arrangementer eller evt. til John på tlf. 20
87 80 44.
Vel mødt
Finn, John og Jens, Teknikgruppen

Ny Kaleche – Øst – 20. marts

Lørdag den 20. marts påtænker vi at skifte
en kaleche på en Naér eller en NBér, som
trænger til det. Det tager næsten en hel
dag at skifte en kaleche, så vi starter tidligt
kl. 9 med kaffe og rundstykker og fortæller
lidt om, hvad der nærmere skal ske i løbet af
dagen. Der vil blive en kort frokostpause kl.
12.30, hvor I kan bestille mad. Der vil også
være lidt kaffe, øl og sodavand i løbet af
dagen. Vi påregner at alle der vil være med
møder kl. 9, da der ikke vil være ide i at
komme senere, hvis man vil være ordentligt
instrueret i at skifte kalechen. Vi vil også
fotodokumentere hele forløbet og udarbejde
en artikel til Road Star.
Vi har endnu ikke fundet en donorbil, så
interesserede, som ønsker at få skiftet
kalechen er velkommen til at kontakte Finn
på mail: fss@mx5club.dk eller på telefon 48
26 67 40. Vi har heller ikke fundet et sted
at være, så hvis der er nogen, der kan få os
ind på et værksted maksimalt 50 km fra
København, hvor der er plads og varme til os
alle (maksimalt 15 personer), må I også godt
melde tilbage til Finn.
Vores bedste bud på programmet er
følgende:
9:00 Morgenkaffe
rundstykker
og
velkomst.

9:30

Gennemgang af de nærmere trin i
kalecheskiftningen og information om
de forskellige typer kalecher der
findes.
10:00 Demontering af den gamle kaleche
11:30 Udpakning af det nye kalechekit, og
gennemgang af at det hele er der.
Måske også påbegyndelse af montage
på kalechestiverne/kalecherammen.
12:30 Frokost.
13:15 Montering af den nye kalche.
15:00 til 17:00 Afslutning på dagen
Når vi har fundet bil og sted, vil vi lægge
arrangementet ud på hjemmesiden.
Herefter tilmelding på Hjemmesiden under
kommende arrangementer eller evt. til Finn
på tlf. 48 25 67 40.
Vel mødt
Finn, John og Jens, Teknikgruppen

Temadag på liften - Go-West – 27.
marts
1:

Mødested:
Hos
Knud
Hartmann,
Solbjerg Hovedgade 37 Solbjerg
2: Mødetid: kl.10:30
3: Frokost: Oplyses ved tilmeldingen.
4: Emne: Total gennemgang af bremser,
forårsklargøring og klar til syn.
5: Denne gang er der ikke teori, men alt
foregår i praksis.
6: Max. 12 personer efter først til mølle
princippet.
Tilmelding: senest d. 13. marts (husk at
oplyse medlems nr. ved tilmelding)
Til:
Knud
Hartmann,
Solbjerg
bombolulu@mail.dk tlf: 86 92 93 33
Instruktør: Finn fra Teknikgruppen.

Generalforsamling 2010

Næste års generalforsamling vil blive afholdt
lørdag d. 24. april 2010 kl. 15.00 på Mullerup
Kro. Mullerup Kro ligger på Sjælland ca. 10
km nord for Storebæltsbroen. Der vil være
fest om aftenen og mulighed for overnatning
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på kroen. Der kommer meget mere om det i
næste nummer af Roadstar, men p.t. har vi
ikke helt overblik over tilmeldingsfrister
m.v., så sæt allerede nu kryds i kalenderen og
hold øje med information på hjemmesiden.
William

MX-5 dag på Ring Knutstorp 2010 ?
Da jeg var til planlægningsmøde i Svenska
Miata Klubben, Region Syd, diskuterede vi om
der kunne samles opbakning til at leje Ring
Knutstorp en lørdag eller søndag og afholde
en MX-5 dag på ringen.
Jeg mente nok, der ville være nogle fra MX5 Club Denmark, der var interesserede.
Prisen for leje af banen vil formentlig bliver
omkring SEK 1000,- (d.v.s. ca. DKK 750,-) pr.
deltager.
De er p.t. i gang med at undersøge hvilke
dage der er ledigt. Det bliver formentlig
først på sæson 2010, men det skal afklares.
Som sagt er det stadig helt på ideplanet, så
under hvilke former og regler det vil blive
afholdt
er
endnu
ikke
afklaret.
Under alle omstændigheder vil vi gerne have
en tilkendegivelse af hvem af klubbens
medlemmer der ville være interesserede i at
deltage.
Når der foreligger en dato vil der komme en
egentlig invitation med bindende tilmelding.
Men meld meget gerne tilbage allerede nu på
tråden på forum, hvis du er interesseret!
William

MX-5 20 års jubilæum i Sverige –
13. – 16. maj 2010
Næste år er svenskerne aktive med et stort
internationalt træf i Kristi Himmelfarts
ferien i anledning af at det er 20 år siden
MX-5’eren kom til Europa.

Det foregår i det sydlige Skåne omkring
Bäckaskog Slot.
Der er ankomst og indkvartering i løbet af
torsdagen d. 13. maj. Fredag og lørdag er der
ture og aktiviteter rundt i området og søndag
er det afslutning og hjemtur.
På nuværende tidpunkt er der tilmeldt over
120 personer i over 70 biler, heraf 11 danske
biler. Så der bliver nok af både kendte og
nye ansigter og masser af MX-5 aktiviteter i
en forlænget forårs weekend i det dejlige
sydøstlige hjørne af Skåne.
Du kan se mange flere informationer på den
svenske klubs hjemmeside (www.mx-5.se). Gå
evt. ind via den danske aktivitetskalender, så
er det nemmere at finde.
P.t. har de fået ekstra hotelplads, så der er
ingen sidste tilmeldingsdato, men det
kommer nok, så vent ikke for længe!
William

Cheese and Chocolate Rally 2011,
Schweiz
MX-5 Club Suisse afholder 20 års jubilæum
for deres klub i 2011.
Det bliver en fortsættelse af succesen fra
2002, Cheese and Chocolate Rally.
Området vil være det samme som dengang.
Jeg deltog i 2002 og det var et rigtigt godt
træf, med ture både op i alperne og nede i
det varmere terræn.
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
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Hvis du har en god ide til et sådan sted, der
er godt, men ikke koster hele familieformuen
for deltagerne eller hvis du i øvrigt har lyst
til at deltage i planlægningsudvalget eller
bare har gode ideer til en aktivitet, må du
meget gerne kontakte Helge eller Carl-Erik.
William

Velkommen til nye medlemmer:
Hele holdet fra 2002 samlet efter en tur
med lift op til en ski-restaurant

I ført sandaler og shorts gik turen op i sneen
i Alperne
Efterhånden
vil
der
kommer
mere
information på: www.ccr2011.ch.
Registreringen forventes at åbne i december
2009.
William

Klubbens 20 års jubilæum – 2012

Klubbens bestyrelse har besluttet, at
arbejde på, at klubbens 20 års jubilæum i
2012 bliver lavet som et internationalt træf.
Planen er p.t. at det bliver i Kristi
Himmelfarts ferien d. 17. – 20. maj 2012.
Vi forventer det bliver afholdt i VestDanmark med et fast udgangspunkt for alle
arrangementets aktiviteter og vi leder p.t.
efter en lokation, hvor der er plads til 300 –
400 og 150 – 200 biler.

Vi vil gerne have lov til at byde rigtigt
hjerteligt velkommen til følgende nye
medlemmer af MX-5 Club Denmark:
Gorm Albrechtsen, Herning, NA, 1997, Rød
Poul Rasmussen, Bogense, NA, 1989, Rød
Birgitte Beier & Johannes Gothen, Millinge
Kurt
Rene
Jensen
&
Marianne
Johansson,
Fredensborg, NB, 1999, Metalgrøn
Irmelin & Helen Borries, Nysted, NB Euphonic, 2004,
Titanium Grey
Simon Hempel-Jørgensen, Kolding, NA, 1990, Rød
Niels Laursen, Brande, NA, 1990, Sølvmetal
Georg Østergaard, Herning, NA, 1993, Rød
Arne Lund Pedersen, Assens, NB, 1998, Grøn metallic
Viggo Kofod & Birgit Christoffersen, Ringkøbing, NB,
1999, Grøn
Torben Mølgård Jensen, Frederiksberg, NC FL Jinba
Ittai, 2009, Galaxy Grey Mica
Hans Christian Beck-Jensen, Hørning, NB, 2000,
Metallic grøn

Har du e-mail?

Hvis du har fået dette nummer af Roadstar
med postbuddet, men har en e-mail adresse,
ville vi blive meget glade for at få den. Du
kan stadig godt få tilsendt bladet i trykt
version, men vil så også modtage det pr. email, ligesom hastesager der sendes ud ind
imellem Roadstar kun udsendes pr. e-mail.
Send den til kasserer@mx5club.dk
Det samme gælder hvis du skifter e-mail! Så
er det meget vigtigt at du får den opdateret
hos os, ellers går du glib af den information
vi sender ud!
William
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Opdatering af bilfortegnelsen

Vi mangler stadig en del informationer om
mange af medlemmernes biler, så vi får
mulighed for at følge en bil fra ejer til ejer.
Vi registrerer følgende data om bilen: Model,
Motorstørrelse (ccm), Årgang, Farve, Reg.nr.,
Stelnr., købs og salgsdato.
Sammen med kontingentopkrævningen bliver
der sendt de oplysninger vi har. De kan
ligeledes ses på den medlemsliste, der ligger
på hjemmesiden under ”For medlemmer”.
HUSK: Du skal være logget ind og
registreret som medlem for at have adgang
til den. Hvis der mangler oplysninger om din
bil,
så
send
dem
til
mig
på:
kasserer@mx5club.dk.
William

West. Desuden kan
shoppen@mx5club.dk.

det

bestilles

på

Bestillingen af paraplyer med klubbens logo
og hjemmeside adresse er sat i bero til
foråret, men de kommer. Prisen er endnu ikke
helt sikker, men knap 200,- er nok et ikke
helt ved siden af.
P-skive (100 mm) med klubbens logo. excl.
evt. forsendelse.
Kun 10,Pins med klubbens logo,
excl. evt. forsendelse.
Kun 10,-

Forsikring af MX-5
Et at de hyppigste spørgsmål vi får er hvor
og hvordan man bedst forsikre sin MX-5.
Bestyrelsen har forsøgt om vi kunne lave en
fælles klubaftale. Indtil nu har det været
uden succes.
Der er noget der tyder på at prisen i meget
høj grad afhænger af om man har fået fat i
en assurandør der ved hvad en MX-5 er og
hvordan den bruges!
Vi har derfor besluttet at samle oplysninger
ind og gøre dem tilgængelige på klubbens
hjemmeside (se under ”For medlemmer”).
Så har du en god aftale, så send en mail til
wsj@mx5club.dk med oplysning om selskab,
kontaktperson, specielle aftaler og pris.
William

Shoppen

Vi er i gang med at udvide sortimentet, så
hold øje med hjemmesiden!
Jeg har alle effekter med mig til de
arrangementer jeg deltager i og Sven
Schrøder har en Vest-filial og medbringer
ligeledes effekterne til arrangementer i Go-

Vævede mærker med klubbens logo (80 mm
brede), excl. evt. forsendelse.
Kun 10,-

Nummerpladerammer med teksten ”MX-5
Club Denmark – WWW.MX5CLUB.DK” excl.
evt. forsendelse.
Pr. stk. 50,- Et sæt (2 stk.) 90,-
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Modelbil fra Mazda (Gateway) NC RC (1:18) i
Stormy Blue. Excl evt. forsendelse.
Medlemspris 300,-

Modelbil fra Gates. NA (1:18) i sølv, grøn
eller blå. Excl. evt. forsendelse
Medlemspris 150,-

Modelbil fra Johnny Lightning. NB Jubi
(1:64) blå med hvide striber. Excl. evt.
forsendelse.
Medlemspris 225,-

Modelbil fra Exoticar. NC (1:24) i grå, blå,
rød og gul. excl. evt. forsendelse
Medlemspris 150,-

Modelbil fra Ebbro. NC (1:43) i sølv (Sunlight
silver), rød (True red), grøn (Nordic Green) &
sort (Brilliant black). Excl evt. forsendelse.
Medlemspris 200,-

Modelbil fra Mazda (MMP) NC Launch Edition
(1:43) i rød (True red) Excl evt. forsendelse.
Medlemspris 200,ROADSTAR – Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark – Nr. 5 – December 2009 - Side 14 af 16

Medlemspris 125,-

Zippo lighter m. logo incl. evt. forsendelse
Normalpris 200,- Medlemspris 125,Hue med broderet MX-5 logo. Excl. evt.
forsendelse
Medlemspris 100,-

RX-7, The Mazda RX-7 Mazda’s Legendary
Sports Car, excl. evt. forsendelse
Kun 75,Miata Mazda MX-5, Mazda’s Affordable
Sportscar for the new Millennium, excl. evt.
forsendelse
Kun 200,-

Håndklæde med
forsendelse

MX-5

Logo.

Excl.

evt.

Om Modelbiler:
På OGP 2009 (Oldtimer Grand Prix) på
Nürburgring fik jeg kontakt med en tysker
der gør i MX-5 modelbiler. Der er nu lagt et
bredt udvalg af dem ud på hjemmesiden, så
man kan se hvad der kan skaffes.
Der er sendt en ordre på 14 modelbiler af
sted, der kom hjem medio december og er
sendt vidre til bestillerne. Og allerede nu er
vi ved at bygge en ny ordre op. Så inden
forkort tid regner jeg med at få en sending
hjem igen. Så skulle du være interesseret er
det bare med at kigge på hjemmesiden og se
om der er nogle du vi have og så sende mig en
mail. Har du specielle ønsker der ikke findes
på siden, har han et stort netværk og kan
skaffe det meste, så spørg bare ind, så
sender jeg det videre.
Desuden har vi stickers med klubbens logo
liggende, de uddeles ved arrangementer.
Det samme gælder holdere til de udsendte
navneskilte. Så husk dit skilt og spørg efter
en holder.
William
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Kontaktpersoner i klubben:
Klubbens web: www.mx5club.dk

Formand, Webredaktion, forum, generelt:
Helge Pedersen
59 32 65 23
formand@mx5club.dk
Kasserer, medlemsadm. (bl.a. indmeldelser),
webmaster, Roadstar-redaktør,
internationale relationer, øst-shoppen,
officiel adresse:
William S. Jacobsen
Strandagervænge 9
Gershøj
4070 Kirke Hyllinge
48 25 24 52 / 40 54 42 25
kasserer@mx5club.dk
Næstformand:
Flemming Rasmussen
43 52 65 75
fr@mx5club.dk
Bestyrelsesmedlem, teknikgruppen:
Finn Schmidt-Sørensen
48 26 67 40
fss@mx5club.dk
Bestyrelsesmedlem:
Carl-Erik Vadstrup
cev@mx5club.dk
Suppleanter:
Flemming Tibirke
Allan Hansen
Revisor:
Else Madsen
Revisorsuppleant:
Kim Mortensen

Go-West kontakt og vest-shoppen:
Sven Schrøder & Anne Sandemand
86 98 66 47 / 23 30 66 06
svenschroeder@yahoo.dk
Go-West kontakt:
Else og Knud E. Madsen
75 53 86 18 / 22 68 50 55 / 40 82 63 62
kildevang@stofanet.dk
Kontingent:
Det årlige kontingent til klubben er:
Post-medlem
350,Email-medlem
250,Husstandsmedlem 100,Indmeldelse
50,Indmeldelse,
ændring
af
medlemskab,
adresse, e-mail, biloplysninger, ønske om
anonymitet m.v. sker ved henvendelse til
medlemsadministrationen pr mail på:
kasserer@mx5club.dk eller evt. 48 25 24 52.
Indlæg til ROADSTAR modtages meget
gerne, helst på elektronisk form, også meget
gerne med et par billeder. Man må gerne
sætte billederne ind i dokumentet, men jeg
vil meget gerne have dem ved siden af også,
så jeg bearbejde dem.
Det gælder tekniske artikler, små turbeskrivelser, både af hvad der er sket og
hvad der skal ske, samt mindre debatindlæg.
Redigering, ud over rettelse af stavefejl og
opsætning m.v., vil kun ske efter aftale med
skribenten.
ROADSTAR udgives i: marts, maj, juli og
september. Næste nummer af ROADSTAR
forventes at udkomme primo marts 2010.
Annoncering:
Skal kunne relateres til klubbens formål.
Helside 600,- Halvside 400,- pr. nummer.
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